
 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA HÂRTOP 

         CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea solicitării prelungirii  scrisorii de garanție din partea CEC BANK SA   necesară 
implementării proiectului de investiții : „Înființare sistem de canalizare si înființare sistem de 

alimentare cu apa in comuna Hartop, județul Suceava”  
 

Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava, având în vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Hârtop, județul Suceava înregistrat cu nr.1494 

din 7.04.2021, ca instrument de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre,  
- Raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Hârtop, județul Suceava, înregistrat cu nr.1495 din 7.04.2021 prin care se susține necesitatea si 
oportunitatea aprobării proiectului de hotărâre, 

- Rapoartele de avizare  întocmite de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Hârtop; 

- Hotărârea Consiliului local nr. 24 din 11.05.2017 privind  implementarea proiectului ,,Înființare sistem 
de canalizare și înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Hârtop,  județul Suceava” 

- Hotărârea Consiliului Local Hârtop nr.38/2018 privind aprobarea solicitării  scrisorii de garanție din 
partea CEC BANK SA  în vederea obținerii avansului necesar implementării proiectului de investiții : 
„Înființare sistem de canalizare si înființare sistem de alimentare cu apa in comuna Hartop, județul 
Suceava” 

- Scrisoarea de solicitare de informații suplimentare  din partea AFIR înregistrată cu nr.  2036 din 
31.03.2021 

- Contract de finanțare nr. C 0720AN00021713500500 din 25.06.2018 încheiat cu AFIR 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art.63 Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2)  lit. “b”  alin. (4)  lit. “b” alin.(7), lit. “n”   ale art. 139 alin.(3),  art. 
196, alin.(1), lit. “a”   din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1.- Se aprobă prelungirea până la data de 25.06.2022 a  scrisorii de garanție din partea CEC 

BANK SA Agenția Fălticeni  nr. 517 din  10.08.2018   în sumă de 4.456.786,94  lei, ce reprezintă 100% din 
valoarea avansului de 4.456.786,94 lei aprobat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, conform 
contractului de finanțare nr. C0720AN00021713500500 din data de 25.06.2018, în vederea  implementării 
proiectului de investiții: ,,Înființare sistem de canalizare și înființare sistem de alimentare cu apă în comuna 
Hârtop,  județul Suceava”,   

Art.2.- Plata comisionului de garantare  datorat CEC BANK SA  pentru eliberarea scrisorii de garanție 
se va achita trimestrial , din  veniturile bugetului  local.  

Art.3.- Se aproba garantarea Scrisorii de Garanție Bancara solicitata de la CEC Bank SA –Agenția 
Fălticeni  cu veniturile proprii ale Comunei Hârtop si garanție mobiliara pe conturile curente deschise la CEC 
Bank SA – Agenția Fălticeni. 

    Art.4.- Se împuternicește dl. Hrescanu Vasile-Cătălin – primarul comunei Hârtop, județul Suceava să 
semneze, in numele si pentru Comuna Hârtop, județul Suceava, Actul adițional la Acordul de garantare, 
addendumul la Scrisoarea de garanție bancară, orice alte documente (contracte de credit și garanții, etc. 
necesare prelungirii, derulării și închiderii plafonului de garanții. 

 



 
Art.5. - Primarul comunei in calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentul financiar 

contabil – achiziții publice, va a aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art.6. - Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hârtop,  

Instituției prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la 
cunoștință publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunahirtop.ro. 
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Hârtop, 14.04.2021 
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